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Een jaar geleden is Petra Derks uit Hoog-
Heseveld voor haarzelf begonnen. Ze is zelf-Heseveld voor haarzelf begonnen. Ze is zelfHeseveld voor haarzelf begonnen. Ze is zelf
standig coach voor persoonlijke en organi-
satieontwikkeling. Daar zijn er toch al heel 
veel van, coaches? “Jazeker, maar dat heeft 
me er niet van weerhouden om mijn roep 
van binnenuit te volgen. Daarom ben ik ook 
voor mezelf begonnen”, vertelt Petra.

We kunnen niet afspreken op haar praktijk in 
de Meijhorst, vanwege een lekkage met wa-
terschade als gevolg. We spreken af in ‘de 
Tussenbuurt’. “Vanwege de liefde ben ik hier 
komen wonen,” lacht Petra. Haar man Michiel 
Schoonwater is in de Tussenbuurt geboren 
en getogen. Haar schoonouders wonen om 
de hoek. Ook voor Petra is dit een bijzonde-
re plek. “Mijn grootvader is begraven in het 
massagraf dat na het bombardement van 1944 
hier vlakbij is gemaakt. Hij ging op 22 febru-
ari vanuit Grave naar Nijmegen en is nooit 
thuisgekomen. In mijn familie werd er zelden 
over gepraat. Zo’n gebeurtenis heeft impact op 
mensen.” 

Patronen doorbreken
Als coach staat het doorbreken van patronen 
centraal. Ook haar eigen patroon heeft ze door-
broken. Petra heeft tien jaar als verpleegkundi-
ge bij de neurologie-afdeling van het Radboud 
UMC gewerkt. Ze stopte met de verpleging, 
“omdat ik het gevoel had te weinig tijd te krij-
gen voor het begeleiden van patiënten”. Ruim 
twintig jaar later, na diverse reizen, leiding-
gevende functies en het doorbreken van eigen 
patronen is Petra nu dus coach. “Het valt me 
op dat ik steeds vaker mensen ontmoet waarbij 
hun huidige vraagstukken en patronen blijken 
voort te komen uit gebeurtenissen uit het ver-
leden, zoals de oorlog. Zelfs van generaties 
geleden.”

Inmiddels geeft ze alweer ruim een jaar aan-
dacht aan mensen die hun vragen met haar wil-
len delen en verder willen onderzoeken. “Cli-
enten hebben o.a. vragen als ‘ik ben mezelf 
kwijt’, ‘ik vind het lastig keuzes te maken’, 
of ‘mijn werk en privé-balans is niet goed’. Ik 
ga met hen op zoek naar de vraag achter deze 

vraag,” vertelt Petra over haar werk. “Dat is 
luisteren, observeren en vragen stellen. Stap 
voor stap maakt dat het onbewuste zichtbaar. 
Dat helpt mensen vooruit.”

Wandelcoaching 
Petra gebruikt graag de methodiek wandelcoa-
ching. “Sommige mensen vinden het lastig de 
ander aan te kijken. Tijdens wandelen is dit 
makkelijker en kan er een beweging ontstaan. 
En de natuur biedt verschillende aanknopings-
punten om verder de diepte in te gaan.” 

Naast individuele coaching wil Petra graag 
meer met groepen doen. “Het loopt goed hoor, 
maar het kan altijd meer,” lacht ze. “Om meer 
met teamdynamiek te doen, ben ik o.a. samen-
werking aangegaan met een schaapsherder. 
Dat is toch weer heel wat anders dan in een 
kantoorruimte coachen.” 

Meer weten? www.petraderks.nl
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Petra Derks, coach voor mens én organisaties

Het onbewuste
zichtbaar maken


